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ЗАТВЕРДЖЕНО               

Постанова Ради Федерації 

роботодавців України 

від 03.10.2017 №3  

із змінами, внесеними 
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Стаття 1. Загальні положення  

1.1. Положення про Постійно діючий Третейський суд при Федерації роботодавців України 

(надалі - Положення) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Закону України 

«Про третейські суди», Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», іншого 

законодавства України та визначає порядок створення, організації професійної діяльності та 

ліквідації третейського суду. 

 

1.2. Постійно діючий третейський суд при Федерації роботодавців України (далі - 

Третейський суд) є недержавним незалежним постійно діючим судовим органом, що 

створений з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів 

фізичних і юридичних осіб в порядку, встановленому Законом України «Про третейські 

суди» та Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» для вирішення спорів, 

які виникають з цивільних та господарських правовідносин. 

 

1.3. Третейський суд створюється на підставі рішення Ради Федерації роботодавців України. 

1.4. Третейський суд не має статусу юридичної особи. 

1.5. Третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про третейські суди», Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», 

інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, а також Регламенту постійно 

діючого Третейського суду при Федерації роботодавців України та цього Положення. 

Стаття 2. Засновник Третейського суду 

2.1. Засновником Третейського суду є Федерація роботодавців України (код ЄДРПОУ 

26255660).  

2.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Третейського суду здійснюється його 

засновником. 

2.3. Засновник не має права втручатися в діяльність Третейського суду та суддів, яка 

пов’язана з розглядом справ. 

2.4. Засновник має наступні права та обов'язки: 

2.4.1.затверджує Положення, Регламент Третейського суду та Список третейських суддів; 

2.4.2.затверджує зміни та доповнення до Положення, Регламенту Третейського суду та 

Списку третейських суддів; 

2.4.3.виключає суддів Третейського суду зі Списку третейських суддів; 

2.4.4.публікує Положення та Регламент Третейського суду; 

2.4.5.забезпечує зберігання справ та документів Третейського суду; 

2.4.6.виплачує третейським суддям гонорар у сумі та в порядку, передбаченому Регламентом 

Третейського суду; 

2.4.7.здійснює оплату праці працівників секретаріату Третейського суду у сумі та в порядку, 

передбаченому трудовими договорами (угодами); 

2.4.8.вирішує інші питання, які віднесені до його компетенції чинним законодавством, цим 

Положенням та Регламентом Третейського суду. 



2.5. Засновник бере на себе зобов'язання щодо забезпечення діяльності Третейського суду, 

для чого він: надає Третейському суду приміщення, оргтехніку, канцелярські товари та ін.; 

своєчасно забезпечує Третейський суд коштами, які йому необхідні для здійснення витрат, 

пов’язаних з вирішенням спору.  

Стаття 3. Найменування Третейського суду 

3.1. Українською мовою: 

3.1.1. Повне: постійно діючий Третейський суд при Федерації роботодавців України; 

3.1.2. Скорочене: Третейський суд при ФРУ. 

 

3.2. Російською мовою: 

3.2.1. Повне: постоянно действующий Третейский суд при Федерации работодателей 

Украины; 

3.2.2. Скорочене: Третейский суд при ФРУ. 

Стаття 4. Місцезнаходження Третейського суду 

4.1. Місцезнаходженням Третейського суду є: 01030, Україна, м. Київ, вул. Михайла 

Коцюбинського, 1. 

Стаття 5. Атрибути третейського суду 

5.1. Третейський суд має право використовувати символіку Засновника – Федерації 

роботодавців України. 

Стаття 6. Мета створення і завдання Третейського суду, законодавство, відповідно до 

якого суд вирішує справи  

6.1. Третейський  суд  створюється з метою забезпечення  справедливого, своєчасного, 

неупередженого  та  ефективного розгляду справ і примирення осіб, які до нього звернулися. 

6.2. Основними завданнями діяльності Третейського суду є: 

6.2.1. Захист  прав  та  охоронюваних  законом  інтересів  юридичних  осіб,  об’єднань 

юридичних  осіб,  громадян-підприємців,  які  є  сторонами третейського  розгляду,  шляхом 

вирішення  майнових  та  немайнових спорів між цими особами; 

6.2.2. Сприяння здійсненню юридичними особами та громадянами-підприємцями законної 

господарської, іншої економічної діяльності; 

6.3. Третейський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором 

України, застосовує норми права інших держав. 

6.4. У  разі  відсутності  законодавства,  що  регулює  певні  спірні  відносини,  Третейський  

суд застосовує законодавство,  яке  регулює  подібні  відносини,  а  за  відсутності  такого  

він застосовує аналогію права чи керується торговими та іншими звичаями, якщо останні за 

своїм характером та змістом властиві таким спірним відносинам. 

Стаття 7. Принципи організації та діяльності Третейського суду. 

7.1. Третейський суд здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, 

добровільності, гласності. Суд не ставить за основну мету одержання прибутків від своєї 

діяльності. 

7.2. Діяльність Третейського суду ґрунтується на принципах: 

7.2.1.  Законності; 

7.2.2.  Незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки закону; 



7.2.3.  Рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом; 

7.2.4. Змагальності сторін третейського розгляду та свободи в наданні ними третейському 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

7.2.5.  Всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів; 

7.2.6.  Обов'язковості для сторін рішень третейського суду; 

7.2.7. Добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній 

справі; 

7.2.8. Арбітрування; 

7.2.9. Самоврядування третейських суддів. 

 

7.3. Третейський суд здійснює правосуддя самостійно.  

 

7.4. Органи та посадові особи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи,  громадяни та їх об'єднання, а також юридичні особи зобов'язані поважати 

незалежність третейських суддів і не посягати на неї. 

 

7.5. Звернення до Третейського суду громадян, організацій чи посадових осіб, які не є 

учасниками третейського розгляду, з приводу розгляду конкретних справ судом не 

розглядаються, якщо інше не передбачено законом. 

 

7.6. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на Третейський суд або третейських суддів у 

будь-який спосіб, неповага до суду чи третейських суддів, збирання, зберігання, 

використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдати 

шкоди їх авторитету чи вплинути на неупередженість  суду  забороняється. 

 

7.7. Третейським суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ 

відповідно до їх внутрішнього переконання, що ґрунтується на вимогах закону. 

Стаття 8. Компетенція Третейського суду 

8.1. На розгляд до Третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з 

цивільних чи господарських правовідносин, за винятком: 

 

8.1.1. справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів; 

8.1.2. справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні 

господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб; 

8.1.3. справ, пов’язаних з державною таємницею; 

8.1.4. справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що 

виникають із шлюбних контрактів (договорів); 

8.1.5. справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; 

8.1.6. справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним 

владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання 

делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство; 

8.1.7. справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки; 

8.1.8. справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення; 

8.1.9. справ у спорах, що виникають з трудових відносин; 

8.1.10. справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським 

товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який 

вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, 

пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих 

товариств; 

8.1.11. інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами 

загальної юрисдикції або Конституційним Судом України; 

8.1.12. справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду 

потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого 



самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час 

здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на 

виконання делегованих повноважень; 

8.1.13. справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку 

(кредитної спілки). 

 

8.2. Спір може бути переданий на розгляд до Третейського суду за наявності між сторонами: 

8.2.1. Третейської угоди, укладеної у вигляді третейського застереження в договорі 

(контракті) або у вигляді окремої письмової угоди, яка відповідає вимогам Закону України 

«Про третейські суди»; 

8.2.2. Арбітражної угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж». 

8.3. На розгляд до Третейського суду спір може бути переданий до ухвалення судом 

загальної юрисдикції рішення у спорі між тими самими сторонами, з того самого предмета і з 

тих самих підстав. 

Стаття 9. Третейський розгляд 

9.1. Порядок третейського розгляду Третейським судом визначаються його Регламентом.                    

З питань, не врегульованих Регламентом Третейський суд застосовує норми Закону України 

«Про третейські суди» та Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» та може 

визначати власні правила третейського розгляду лише в тій частині, що не суперечить 

принципам організації та діяльності Третейського суду, які визначені Законом. 

 

9.2. Строки вчинення процесуальних дій, передбачені Законом України «Про третейські 

суди» та Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж», можуть бути 

продовжені лише за спільною згодою сторін та складу третейського суду, яким вирішується 

спір. Про продовження строку третейського розгляду виноситься відповідна ухвала. 

 

9.3. У разі, коли проти відкритого розгляду справи Третейським судом висунуто хоча б 

однією стороною заперечення з мотивів охорони та збереження комерційної або банківської 

таємниці чи забезпечення конфіденційності  інформації, справа розглядається у закритому 

засіданні. 

 

9.4. Місцем проведення третейського розгляду є місцезнаходження Третейського суду, якщо 

інше місце третейського розгляду не визначено сторонами. 

  

9.5. Розгляд справ у третейському суді провадиться українською мовою, якщо інше не 

передбачено угодою сторін. Сторона, яка надає документи чи письмові докази мовою іншою, 

ніж мова третейського розгляду, повинна забезпечити їх переклад на мову чи мови 

третейського розгляду. 

 

9.6. Третейський суд, суддя Третейського суду не вправі розголошувати відомості та 

інформацію, що стали йому відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх 

правонаступників. 

 

9.7. Всі матеріали діяльності Третейського суду зберігаються в Архіві Третейського суду. 

Матеріали справ щодо яких Третейським судом прийнято рішення, зберігаються в Архіві 

Третейського суду 10 (десять) років. 

9.8. Облік  матеріалів  справ  та  прийнятих  рішень  Третейським  судом  здійснюється  за 

допомогою  електронного реєстру (бази даних). Засновник Третейського суду забезпечує 

ведення електронного реєстру (бази даних) матеріалів справ та рішень Третейського суду. 

 



Стаття 10. Структура Третейського суду 

10.1. Третейський суд очолює Голова, який обирається на посаду рішенням Президії 

Третейського суду строком на 3 (три роки) з числа осіб, включених до Списку третейських 

суддів Третейського суду (далі - Список третейських суддів).     

10.2. В межах своєї компетенції Голова Третейського суду без доручення: 

10.2.1. Здійснює організаційне керівництво діяльністю Третейського суду; 

10.2.2. Розподіляє обов'язки між заступниками Голови Третейського суду; 

10.2.3. Організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової 

практики; 

10.2.4. Визначається із кандидатурами працівників Секретаріату Третейського суду; 

10.2.5. Організовує підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Третейського суду; 

10.2.6. Подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання 

суду та організаційного забезпечення його діяльності;   

10.2.7. Представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, громадянами, організаціями та за кордоном; 

10.2.8. Здійснює інші передбачені цим Положенням та Регламентом Третейського суду 

повноваження. 

 

10.3. В межах своєї компетенції Голова Третейського суду на підставі спеціального 

доручення виданого виконавчим органом Федерації роботодавців України: 

10.3.1. Здійснює розпорядження коштами, що надходять на окремий рахунок Федерації 

роботодавців України у якості третейського збору; 

10.3.2. Укладає цивільно-правові договори із третейськими суддями; 

10.3.3. Укладає господарські договори щодо забезпечення поточної діяльності Третейського 

суду; 

10.3.4. Має право призначати та звільняти з посади працівників Секретаріату Третейського 

суду.  

10.4. Голова Третейського суду з питань, що належать до його повноважень,  видає  накази  

та  розпорядження.  

10.5. Голова Третейського суду отримує винагороду за рахунок коштів, що надходять на 

окремий рахунок Федерації роботодавців України у якості третейського збору. Розмір, умови 

та порядок отримання винагороди Голови Третейського суду визначаються Президією 

Третейського суду.  

10.6. Голова Третейського суду має двох заступників. Заступники Голови Третейського суду 

призначаються рішенням Президії Третейського суду за поданням Голови Третейського суду 

з числа осіб, включених до Списку третейських суддів.  

10.7. Функції заступників голови Третейського суду визначаються його Головою. 

10.8. У разі відсутності Голови Третейського суду його функції здійснює один із заступників 

відповідно до розпорядження Голови. Якщо Голова Третейського суду не призначив особу, 

що на час його відсутності тимчасово виконуватиме повноваження Голови Третейського 

суду, таке рішення приймається Президією Третейського суду.    

10.9. Функції з організаційного забезпечення діяльності Третейського суду, а також 

діловодство здійснюється Секретаріатом Третейського суду.   

10.10. Секретаріат Третейського суду очолює відповідальний секретар, який призначається 

Головою суду. Відповідальним секретарем може бути призначена особа, яка має вищу або 

неповну вищу юридичну освіту. 



10.11. Відповідальний  секретар  здійснює  функції,  передбачені  цим Положенням,  

Регламентом Третейського суду та Інструкцією з діловодства та документообігу в постійно 

діючому Третейському суді при Федерації роботодавців України. У своїй роботі 

відповідальний секретар підпорядковується Голові Третейського суду. 

 

Стаття 11. Третейські судді. 

 

11.1. Третейськими суддями можуть бути особи, що включені до Списку третейських суддів, 

який формується та затверджується у порядку, визначеному цим Положенням. 

 

11.2.Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути 

призначена особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення 

спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для 

вирішення спору. 

11.3.Третейськими суддями не можуть бути: 

11.3.1. Особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи 

піклуванням; 

11.3.2. Особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо чи визначеної 

у Регламенті Третейського суду; 

11.3.3. Особи, які мають судимість; 

11.3.4. Особи, визнані в судовому порядку недієздатними; 

11.3.5. Судді судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України. 

11.4. У разі одноособового вирішення спору третейський суддя Третейського суду повинен 

мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності 

вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу Третейського суду. 

11.5.Список третейських суддів має обов'язковий характер. 

11.6. Список третейських суддів затверджує Рада Федерації роботодавців України за 

поданням Президії Третейського суду, який діє до затвердження нового Списку третейських 

суддів. 

11.7. Список третейських суддів має містити наступну інформацію: прізвище, ім'я та по 

батькові третейського судді, дата його народження, освіта, спеціальність, останнє місце 

роботи і посада, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю. 

11.8. Особа може бути виключена із Списку третейських суддів рішенням Ради Федерації 

роботодавців України у таких випадках: 

11.8.1. За письмовою заявою особи у разі неможливості виконання повноважень 

третейського судді за станом здоров'я чи з інших причин; 

11.8.2. У разі систематичного невиконання або неналежного виконання повноважень 

третейського судді без поважних причин; 

11.8.3. У разі розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які розглядаються у 

Третейському суді; 

11.8.4. У разі порушення вимог щодо несумісності; 

11.8.5. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї; 

11.8.6. У разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання її обмежено 

дієздатною чи недієздатною; 

11.8.7. У разі її смерті, визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою рішенням 

суду, що набрало законної сили. 



11.9. Рішення про виключення особи із Списку третейських суддів приймається за поданням 

Президії Третейського суду. 

Стаття 12. Президія Третейського суду 

12.1. Для здійснення функцій, передбачених Регламентом Третейського суду та цим 

Положенням, аналізу та узагальнення практики третейського розгляду спорів, вирішення 

інших питань діяльності Третейського суду утворюється Президія. 

12.2. До складу Президії Третейського суду входить Голова Третейського суду за посадою та 

ще чотири третейських судді, які обираються на зборах третейських суддів шляхом 

голосування. 

12.3. Головою Президії є Голова Третейського суду. 

12.4. Засідання Президії Третейського суду скликаються в міру необхідності, але не рідше 

ніж один раз на шість місяців. 

Рішення про скликання Президії Третейського суду приймається Головою Третейського суду 

з власної ініціативи або на вимогу не менш як трьох членів Президії Третейського суду. 

Засідання Президії Третейського суду є правомочним, якщо у ньому беруть участь три члени 

Президії.  

Порядок денний засідання Президії Третейського суду визначає Голова Третейського суду. 

До порядку денного включаються також питання, пропозиції щодо яких підтримали не 

менше як три члени Президії Третейського суду. 

Рішення Президії Третейського суду ухвалюється шляхом відкритого голосування. Рішення 

вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості членів 

Президії Третейського суду. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Президії. 

Рішення Президії Третейського суду оформляються протоколом, який підписується Головою 

та секретарем Президії. Функції секретаря Президії виконує відповідальний секретар 

Третейського суду. 

 

12.5. До компетенції Президії Третейського суду належить: 

12.5.1. Обрання та звільнення з посади Голови Третейського суду та його заступників;  

12.5.2. Затвердження умов отримання та розміру винагороди Голови Третейського суду; 

12.5.3. Прийняття рішення про затвердження Списку третейських суддів та виключення 

особи зі Списку третейських суддів шляхом направлення подання до Ради Федерації 

роботодавців України; 

12.5.4. Прийняття рішення про розташування третейських суддів за адміністративно-

територіальним принципом; 

12.5.5. Затвердження та внесення змін до Положення про витрати, пов’язані із вирішенням 

спору у Третейському суді. 

Стаття 13.  Самоврядування третейських суддів 

13.1. Органом самоврядування третейських суддів Третейського суду є збори третейських 

суддів, які мають за мету представництво та захист інтересів третейських суддів. 

13.2. До компетенції зборів третейських суддів належить: 

13.2.1. Обрання та звільнення членів Президії Третейського суду; 

13.2.2. Заслуховування звіту Голови Третейського суду;  

13.2.3. Обговорення питань щодо практики розгляду спорів третейськими судами та 

застосування законодавства, обмін досвідом розгляду спорів; 

13.2.4. Обговорення пропозицій щодо удосконалення та розвитку законодавства про 

третейські суди; 

13.2.5. Обрання делегатів для участі у заходах, здійснюваних в рамках самоврядування 

третейських суддів; 



13.2.6. Вирішення інших питань діяльності Третейського суду та третейського розгляду 

спорів. 

13.3. Збори третейських суддів скликаються в міру необхідності, але не рідше ніж один раз 

на рік. 

Рішення про скликання зборів третейських суддів приймається Головою Третейського суду з 

власної ініціативи або на вимогу не менш як 1/3 від загальної кількості третейських суддів. 

Голова зборів третейських суддів обирається шляхом відкритого голосування з числа 

третейських суддів, що беруть участь у зборах. 

13.4. Порядок денний зборів третейських суддів визначає Голова Третейського суду. 

До порядку денного включаються також питання, пропозиції щодо яких підтримали не 

менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів. 

13.5. Збори третейських суддів є правомочними, якщо у них бере участь більшість від 

загальної кількості третейських суддів. 

Хід зборів фіксується у протоколі, який ведеться секретарем зборів. Секретар зборів 

обирається шляхом відкритого голосування з числа третейських суддів, що беруть участь у 

зборах. 

13.6. Рішення зборів третейських суддів ухвалюється шляхом відкритого голосування. 

Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної 

кількості третейських суддів.  

13.7. На вимогу не менш як 1/3 від загальної кількості третейських суддів допускається 

прийняття рішення з питань включених до порядку денного шляхом опитування (заочного 

голосування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається 

третейським суддям, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання 

відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити 

щодо нього свою думку. Голос третейського судді зараховується до результатів голосування 

з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо 

безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. 

Такий документ долучається до протоколу та зберігається разом із ним.                                   

Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної 

кількості третейських суддів.  

13.8. Рішення зборів третейських суддів оформляються протоколом, який підписує голова та 

секретар зборів. 

Стаття 14. Підстави та порядок припинення діяльності 

14.1. Діяльність Третейського суду припиняється на підставі рішення Ради Федерації 

роботодавців України про ліквідацію Третейського суду. 

14.2. Діяльність Третейського суду може бути припинена за рішенням суду з підстав та у 

випадках, передбачених законом. 

14.3. Порядок припинення діяльності Третейського суду визначається Федерацією 

роботодавців України. 


